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Prof.univ. dr. Boboc Dan
1. Managementul turismului vitivinicol în podgoriile din Moldova
2. Managementul turismului vitivinicol în podgoriile din Dealu Mare
3. Managementul turismului vitivinicol în podgoriile din Dobrogea
4. Managementul turismului vitivinicol în podgoriile din Oltenia
5. Managementul turismului vitivinicol în podgoriile din Transilvania
6. Analiza impactului marii distributii asupra evolutiei pietei agroalimentare românesti
7. Cai de crestere a sigurantei alimentare în Romania
8. Stadiul reconversiei vitivinicole în Romania
9. Stadiul reconversiei pomicole în Romania
10. Metode de crestere a eficientei procesarii produselor horticole

Prof.univ.dr. Bran Mariana
1. Eficiența economică în sistemul tehnologic de tip gospodăresc din zona de câmpie.
2. Eficiența economică în sistemul tehnologic de tip gospodăresc din zona colinară.
3. Eficiența economică în sistemul tehnologic de tip industrial (intensive) din zona de șes.
4. Eficiența economică în sistemul tehnologic de tip industrial (intensive) din zona de deal.
5. Eficiența economică în sistemul tehnologic de tip ecologic. Studiu de caz - Ferma vegetală din
zona de șes.
6. Eficiența economică în sistemul tehnologic de tip ecologic. Studiu de caz - Ferma vegetală din
zona de deal.
7. Eficiența economică în sistemul tehnologic de tip ecologic. Studiu de caz - Ferma de vaci pentru
producție de lapte.
8. Eficiența economică în sistemul tehnologic de tip ecologic. Studiu de caz – Îngroșătoria de
taurine.
9. Eficiența economică în sistemul tehnologic de tip ecologic. Studiu de caz – Îngroșătoria de

suine.
10. Studiu privind influența îngrășămintelor asupra performanței economice în ferma vegetală
11. Studiu privind influența pesticidelor asupra performanței economice în ferma vegetală
12. Influenta sistemelor de productie ecologice asupra mediului si sigurantei alimentare
13. Efectul fertilizarii asupra eficientei in cultura de grau
14. Efectul fertilizarii asupra eficientei in cultura de porumb
15. Repercusiuni ale administrarii input-urilor chimice in culturile tehnice
16. Studiu privind exploatarea eficienta a deseurilor din productia vegetala
17. Biodiversitatea vegetala si performanta economica. Studiu de caz

Conf.univ.dr. Constantin Florentina
Arendarea - metodă eficientă de exploatare a terenurilor agricole
Studiu asupra eficienţei utilizării terenurilor agricole din judeţul……
Estimarea efectelor socio-economice din agricultură determinate de acordarea plăţilor directe
Eficienţa economică a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare. Studiu de caz
Dimensiunea progresului tehnic în agricultura României comparativ cu alte ţări membre ale
Uniunii Europene
6. Efecte economice şi ecologice ale factorilor de progres tehnic din agricultură
7. Dimensiunea şi performanţa exploataţiilor agricole. Studiu comparativ România-Polonia
8. Evaluarea economică a resurselor funciare agricole. Studiu de caz
9. Eficienţa utilizării forţei de muncă în România comparativ cu ……(Polonia, Ungaria,
Germania, Franţa etc.)
10. Modalităţi de creştere a eficienţei economice în producţia vegetală/zootehnică. Studiu de caz
S.C………..
11. Impactul instrumentelor de finanţare ale Politicii Agricole Comune asupra exploataţiilor
agricole din România
12. Modernizarea unei ferme vegetale prin accesarea fondurilor europene
13. Dezvoltarea sectorului zootehnic sub impactul exigentelor impuse de Politica Agricola
Comuna
14. Evoluţia fermelor de semisubzistenţă sub impactul Politicii Agricole Comune
15. Evaluarea instrumentelor de susţinere a pieţei agricole şi a veniturilor agricultorilor în
perioada postaderare
16. Evaluarea sprijinului acordat sectorului vegetal/zootehnic/apicol în România după aderarea la
UE
17. Securitatea şi siguranţa alimentară în România/UE/……..
18. Necesitatea constituirii grupurilor de acţiune locală/grupurilor de producători în contextul
actual al dezvoltării rurale în România
1.
2.
3.
4.
5.

19. Performanţa agriculturii ecologice în România şi Uniunea Europeană
20. Diversificarea activităţilor economice în mediul rural

Conf.univ.dr. Dobre Iuliana
1. Managementul structurii de productie intr-o ferma vegetala. Studiu de caz.
2. Fundamentarea deciziei privind alocarea optimală a factorilor de producţie in cazul unei
ferme vegetale.
3. Decizii privind infiintarea unei ferme zootehnice. Studiu de caz.
4. Programarea activitatii de productie in cazul unei ferme vegetale.
5. Eficienţa economica a unei ferme. Studiu de caz.
6. Impactul activităţii de producţie asupra performanţei economice. Studiu de caz.
7. Fundamentarea economică a planului de afaceri în cazul unei ferme vegetal/zootehnice.
8. Elaborarea si aplicarea strategiei de dezvoltare/consolidare/redresare la S.C.
9. Studiu privind performanţa economică in cazul unei ferme comerciale.
10. Eficienţa economică a investiţiilor în cazul unei ferme vegetale/zootehnice
11. Conversia unei ferme de semisubzistenta in ferma comerciala.
12. Managementul unei ferme vegetale/zootehnice. Studiu de caz.
13. Impactul integrării activităţilor de producţie şi comercializare asupra rezultatelor economice
ale unei ferme. Studiu de caz.
14. Managementul resurselor umane in cazul unei ferme vegetale/zootehnice
15. Decizii privind dimensiunea unei ferme vegetale/zootehnice. Studiu de caz.
16. Optiuni strategice in cazul unei ferme.

Prof.univ.dr. Istudor Nicolae,
Lect. univ.dr. Petrescu Irina
1. Soluţii pentru îmbunătăţirea activității de asigurare cu resurse materiale pentru organizaţiile
agroalimentare
2. Elaborarea programului de asigurare cu resurse materiale pentru unităţile agroalimentare
3. Optimizarea stocurilor de resurse materiale pentru unităţile agroalimentare
4. Creşterea eficienţei economice a activităţii de depozitare pentru unităţile agroalimentare
5. Politica de distribuţie la o societate comercială agroalimentară
6. Îmbunătăţirea activităţilor logistice la o societate comercială agroalimentară
7. Modernizarea exploataţiilor agricole din România prin intermediul fondurilor europene
pentru dezvoltare rurală
8. Instalarea tinerilor fermieri în mediul rural
9. Analiza socio-economică a spaţiului rural din România
10. Reducerea decalajelor de competitivitate dintre sectorul agroalimentar românesc şi cel din
Uniunea Europeană

11. Progrese înregistrate în ajustarea structurală a dezvoltării regionale în România
12. Agricultura şi dezvoltarea regională în perspectiva integrării României în Uniunea Europeană
13. Încurajarea activităţilor turistice în mediul rural. Studiu de caz
14. Căi şi mijloace de atenuare a decalajelor agricole. Studiu de caz
15. Importanţa agriculturii în dezvoltarea economică a spaţiului rural în România
16. Creşterea productivităţii exploataţiilor agricole şi îmbunătăţirea calităţii produselor prin
absorbţia fondurilor europene
17. Evaluarea surselor de finanţare a investiţiilor şi politicile financiare în cadrul exploataţiilor
agricole din România
18. Obiective şi priorităţi pentru dezvoltarea rurală în România în perioada 2014 – 2020
19. Analiza sprijinului alocat prin aplicarea PAC în România în perioada de pre şi postaderare
20. Proiect de investiţii în mediul rural. Studiu de caz
21. Îmbunătăţirea accesării fondurilor structurale în România
22. Modernizarea exploataţiilor agricole pe baza fondurilor europene
23. Oportunităţi de finanţare pentru exploatațiile agricole prin intermediul fondurilor europene

Conf. univ.dr. Ion Raluca
1. Decizii strategice privind portofoliul de produse agroalimentare
2. Optimizarea distribuţiei produselor agroalimentare
3. Perfecţionarea politicii de promovare a produselor agroalimentare
4. Program de marketing pentru lansarea pe piata a produselor agroalimentare noi
5. Eficiența marketingului legumelor
6. Eficiența marketingului fructelor
7. Proiectarea lanțului scurt pentru legume
8. Proiectarea lanțului scurt pentru fructe
9. Starea securităţii alimentare și nutriționale în Asia
10. Starea securităţii alimentare și nutriționale în Africa
11. Starea securităţii alimentare și nutriționale în America
12. Starea securităţii alimentare și nutriționale în Europa
13. Implicațiile consumului de lapte și produse lactate asupra nutriției și sănătății umane
14. Implicațiile economice ale consumului de alimente care conțin alergeni
15. Cercetări de marketing privind siguranța produselor alimentare
16. Managementul siguranţei şi calităţii peştelui şi produselor din peşte
17. Rolul agriculturii urbane și periurbane în asigurarea securității alimentare a familiei
18. Alte teme propuse de studenți

Conf. univ. dr. Ignat Raluca
1. Creşterea competitivităţii sistemului de management la o societate agoalimentară

2. Perfecţionarea sistemului de management al relaţiei cu clienţii/managementului resurselor
umane/ managementul riscului la o societate agoalimentară
3. Managementul inovării în sistemul agroalimentar românesc
4. Eficienţa implementării şi funcţionării sistemelor de calitate într-o organizaţia alimentară
5. Creşterea performanţei economice la o societate agoalimentară
6. Creşterea performanţei economice la nivel de companie prin utilizarea instrumentelor şi
tehnicilor moderne de luare a deciziilor. Studiu de caz....
7. Strategii economice şi obiective pe termen scurt la nivel de societate agroalimentară
8. Evaluarea performanţei sistemelor decizionale în întreprinderile agroalimentare
9. Fundamentarea planului de afaceri la o societate agoalimentară
10. Antreprenoriat şi creştere economică în domeniul agroalimentar
11. Libera iniţiativă şi micile afaceri agroalimentare
12. Impactul elementelor de cultură organizaţională asupra performanţei economice la o societate
agoalimentară
13. Influenţa factorului cultural asupra managementului negocierii
14. Impactul culturii manageriale asupra afacerilor agroalimentare internaţionale
15. Influenţa factorului cultural în performanţa managerială
Lect.univ.dr. Ladaru Raluca
1. Cercetare de marketing privind preferințele consumatorilor față de ciocolată
2. Cercetare de marketing privind preferințele consumatorilor față de lapte și produse lactate
3. Cercetare de marketing privind preferințele consumatorilor față de carne și preparate din
carne
4. Cercetare de marketing privind preferințele consumatorilor față de pește și preparate din pește
5. Cercetare de marketing privind preferințele consumatorilor față de cafea
6. Cercetare de marketing privind preferințele consumatorilor față de produsele fast-food
7. Cercetare de marketing privind preferințele consumatorilor față de vin
8. Cercetare de marketing privind preferințele consumatorilor față de produsele agroalimentare
ecologice
9. Cercetare de marketing privind preferințele consumatorilor față de produsele agroalimentare
tradiționale
10. Cercetare de marketing privind preferințele consumatorilor față de produsele agroalimentare
autohtone versus cele din import (Cercetare de caz: legume/fructe/carne și preparate din
carne/vin etc.)
11. Cercetare de marketing privind influenţa publicităţii prin televiziune asupra deciziei de
cumpărare a produselor agroalimentare
12. Cercetare de marketing privind preferinţele consumatorilor faţă de produsele agroalimentare
comercializate sub mărcile proprii ale retailului modern
13. Cercetare de marketing privind
14. Perfecționarea politicii de produs la SC
15. Perfecționarea politicii de promovare la SC
16. Perfecționarea politicii de distribuție la SC

17. Perfecționarea politicii de marketing la SC
18. Fundamentarea mixului de marketing la SC ..

Prof.univ.dr. Năstase Mircea
Influenţa preţului asupra comportamentului de cumparare//consum alimentar.Studiu de caz...
Studiu privind determinarea costului volumului de masa lemnoasa expoatate
Elaborarea planului de afaceri intr-o organizatie agroalimentara
Managementul resurselor umane intr-o eoganizatie agroalimentara
Influnta impozitelor si taxelor indirecte asupra pretului produselor alimentar
Analiza relației cerere – ofertă; particularități pe piața produselor agroalimentare
Analiza dinamicii inflației si impactul in dezvotarea rurala durabila
Șomajul și politica de stimulare a ocupării forței de muncă in mediul rural
Elaborarea şi fundamentarea bugetului pentru asigurarea necesarului de resurse si servicii
intrr-o organizatie agroalimentara
10. Rolul programelor de finanţare nerambursabilă ale Uniunii Europene în dezvoltarea IMM din
mediul rural.
11. Programe de finanţare a investiţiilor derulate prin instituţiile financiare internaţionale (BEI,
Banca Mondială, FMI, AFIR)
12. Finanţarea unui proiect de investiţii pe baza creditului bancar, Banca … / prin leasing la SC
13. Elaborarea şi evaluarea proiectelor de investiţii finanţate pe baza fondurilor comunitare
14. (structurale / de coeziune) ale Uniunii Europene
15. Finanţarea unui proiect de investiţii pe baza creditului bancar la Banca … / prin leasing la SC
16. Analiza cost-beneficiu a unui proiect de investiţii intr-o organizatie agroalimentara
17. Studiu privind situaţiile economico-financiare intr-o organizatie agroalimentara
18. Aprecierea situatiei financiare a intreprinderii pe baza bilantului.
19. Conţinutul, sfera, formele de manifestare şi metodele de combatere a evaziunii fiscale în
enităţile agroalimentare.Studiu de caz...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prof.univ.dr. Negrei Costel
1. Eficienţa activităţilor de reducere a poluării mediului
2. Eficienţa activităţilor de conservare a capitalului natural
3. Contribuţii la evaluarea eficienţei proiectelor de reconstrucţie ecologica
4. Eficienţa valorificării resurselor naturale pentru turism
5. Eficienţa masurilor de reducere a riscului de mediu
6. Contribuţii la fundamentarea planului de management al deşeurilor
7. Posibilităţi si limite de evaluare a eficientei Agenţiei pentru Protecţia Mediului
8. Preţul terenului agricol - instrument de conservare a agrosistemului
9. Evaluarea performanţei de mediu la nivel micro-economic
10. Eco-eficienţa tehnologiilor alternative in domeniul agroalimentar
11. Cai de creştere a eficienţei comunicării in domeniul conservării mediului

12. Eficienţa activităţii ONG-ului de mediu
13. Eficienţa activităţii de consultanţă în domeniul mediului
14. Eco-eficienţa producţiei de energie regenerabila
15. Evaluarea costurilor şi avantajelor de mediu ale sistemelor de producţie agro-alimentare
Prof.univ.dr. Popescu Gabriel
1. Studiu asupra pieţei funciare din agricultura României, judeţului .., zonei …, comunei ….
2. Studiu asupra dinamicii raporturilor dintre mica şi marea exploataţie agricolă, pe exemplul
României, judeţului …, zonei …, comunei ….
3. Căi şi modalităţi de creştere a eficienţei utilizării fondurilor europene în investiţiile din
agricultură.
4. Arendarea terenurilor agricole – acţiune importante de piaţă funciară pentru creşterea
dimensiunii exploataţiilor agricole.
5. Impactul sprijinului pe suprafaţă asupra venitului familiilor de agricultori.
6. Fermele de subzistenţă şi semisubzistenţă sub impactul PAC.
7. Principalele mutaţii determinate de PAC asupra exploataţiilor mici şi mijlocii, în perioada
2007 – prezent.
8. Importanţa Grupurilor de producători în cadrul economiei sociale din agricultură.
9. Impactul subvenţionării asupra rezultatelor în producţie şi eficienţă, precum şi a legăturilor cu
piaţa agroalimentară.
10. Studiu asupra eficienţei economice într-o exploataţie agricolă.
11. Studiu asupra importanţei şi dinamicii structurilor cooperatiste din agricultură, în perioada ... .
12. Specificitatea pieţei ţărăneşti din zona …, comuna … . Studiu de caz asupra … .
13. Agricultura ecologică şi fondurile europene, în ecuaţia modernizării structurilor agrare
româneşti.
14. Studiu asupra raporturilor asigurării, factorilor de risc din agricultură şi rezultatele economico
financiare ale producătorilor din ramură.
15. Eficienţa utilizării rezervelor energetice neconvenţionale asupra proceselor de creştere a
performanţelor în agricultura românească.
16. Studiu asupra productivităţii muncii din agricultură. Studiu de caz.
17. Impactul PAC asupra procesului de creştere a performanţelor în agricultură.
18. Studiu asupra procesului de comasare a parcelelor din agricultură, în perioada … .
19. Studiu asupra eficienţei utilizării factorilor de progres tehnic din agricultură (mecanizare,
chimizare, seminţe certificate, irigaţii, lucrări de îmbunătăţiri funciare, etc).
Conf.univ.dr. Pătărlăgenau Roxana Simona
1.
2.
3.
4.
5.

Fundamentarea planului de afaceri la o societate comerciala din domeniul agroalimentar
Eficienta economica a investitiilor unei societati comerciale din domeniul agroalimentar
Fundamentarea unui proiect de investitii din domeniul agroalimentar
Analiza cheltuielilor de mediu in Romania
Strategii de dezvoltare in industria alimentara

6. Fundamentarea politicii de produs si distributie la o societate comerciala din domeniul
agroalimentar
7. Optimizarea politicii de distributie la o societate comerciala din domeniul agroalimentar
8. Optimizarea structurii de productie la o societate comerciala din domeniul agroalimentar
9. Fundamentarea strategiei de dezvoltare la o societate comerciala din domeniul agroalimentar
10. Modelarea riscului unei societati comerciale din domeniul agroalimentar
11. Fundamentarea unui proiect de investitii cu finantare europeana
12. Analiza surselor de finantare a unui proiect de investitii din domeniul agroalimentar
13. Optimizarea politicii de promovare a produselor unei societati agroalimentare
14. Optimizarea politicii de produs la o societate agroalimentara
15. Fundamentarea politicii de distributie cu ajutorul instrumentelor economico-matematice
16. Analiza bidimensională a amprentei de carbon a unei comunități
17. Analiza statistică a amprentei de carbon a unei comunități
18. Analiza bidimensională a amprentei asupra apei a unei comunități
19. Analiza statistică a amprentei asupra apei a unei comunități
Conf.univ.dr. Radulescu Carmen Valentina
1. Strategii de dezvoltare a antreprenoriatului în economia verde
2. Proiectarea şi organizarea unei campanii de comunicare on-line pentru o întreprindere/produs
agroalimentară/agroalimentar
3. Campanie de comunicare în vederea introducerii pe piaţă a unui produs agroalimentar
4. Strategia de redresare/consolidare/dezvoltare a unei societăţi comerciale agroalimentare
5. Strategii şi tehnici de negociere într-o SC agroalimentară
6. Strategii de comunicare în programele de responsabilitate socială corporatistă. Studiu de caz
întreprinderile agroalimentare
7. Creşterea performanţei economice la o societate agroalimentară
8. Mixul comunicării de marketing în promovarea unei societăţi comerciale agroalimentare
9. Analiza economico-financiară la o SC agroalimentară
10. Perfecţionarea comunicării interne într-o organizaţie agroalimentară
11. Studiu privind efectele publicității asupra comportamentului consumatorului
12. Rolul comunicării în situaţii de criză. Studiu de caz
13. Studiu privind profilul antreprenorului din România
14. Opțiuni strategice de dezvoltare a antreprenoriatului în spațiul rural
15. Managementul afacerilor agroalimentare pe Internet (studiu de caz: ......)
Conf.univ.dr. Stefan Marcela
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eficienţa unei plantaţii pomicole prin accesarea de fonduri europene (studiu de caz)
Studiu privind eficienţa valorificării fructelor şi legumelor
Creşterea eficienţei economice într-un sistem legumicol la o societate comercială
Eficienţa folosirii îngrăşămintelor organice pentru obţinerea culturilor ecologice
Importanţa economică şi ecologică a legumelor pentru o alimentaţie sănătoasă
Creşterea performanţei economice la o societate comercială agroalimentară

7. Modalităţi de creştere a eficienţei economice pentru obţinerea legumelor în sistem ecologic
8. Eficienţa economică a rotaţiei culturilor şi exploataţiilor legumicole
9. Studiul economic privind înfiinţarea unei plantaţii viticole în ….. de deal
10. Analiza diagnostic la o societate comercială
11. Strategii de dezvoltare pentru pomicultura din ţara noastră
12. Posibilităţi de creştere a eficienţei economice la o societate comercială
13. Studiu economic privind înfiinţarea unei plantaţii pomicole ……..
14. Modalităţi de creştere a eficienţei economice pentru o fermă legumicolă
15. Modalităţi de creştere a eficienţei economice pentru o fermă pomicolă
16. Modalităţi de creştere a eficienţei economice pentru o fermă viticolă
Prof.univ.dr. Stoian Mirela
1. Analiza concurenței pe piața …
2. Analiza mediului de marketing la S.C. …
3. Analiza pieței S.C. …
4. Perfecționarea mixului de marketing la S.C. …
5. Fundamentarea strategiei de piață a S.C. …
6. Perfecționarea strategiei de piață a S.C. …
7. Perfecționarea politicii de produs la S.C. …
8. Perfecționarea politicii de distribuție la S.C. …
9. Perfecționarea politicii de promovare la S.C. …
10. Perfecționarea politicii de marketing la S.C. …
Conf. univ. dr. Trica Carmen
1. Valorificarea fondului forestier la nivel de Directie Silvica.
2. Politici de eficientizare a utilizarii resurselor de apa in Romania.
3. Perfectionarea managementului la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Bucuresti.
4. Perfectionarea managementului in ONG-URILE de mediu.
5. Fundamentarea pretului masei lemnoase la nivel de Ocol Silvic.
6. Managementul deseurilor urbane.
7. Reciclarea deseurilor – avantaje economice si ecologice.
8. Eficienta utilizarii resurselor de apa in mediul urban.
9. Strategii de valorificare a energiei solare in Romania.
10. Evaluarea politicilor de protectie a aerului la nivel regional.
11. Organizarea si eficientizarea activitatii Garzii Nationale de Mediu .
12. Efectele economice ale schimbarilor climatice.
13. Contributii la fundamentarea planului de management pentru eliminarea deseurilor
periculoase in cadrul unei societati.
14. Eficienta economica a chimizarii in agricultura – o dubla abordare.
15. Evaluarea impactului utilizarii substantelor chimice asupra capitalului natural.
16. Eficienta utilizarii biocombustibililor in agricultura.

